Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 9/20
Dato: Torsdag 26.november 2020 kl 18.30
Avholdt: På teams
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Hege og Roar
Meldt forfall: Lars Perry
Saksliste:
63/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ble godtatt.
64/20 Regnskap og medlemstall
Arnfinn gjennomgikk regnskapet. Ser ut til å bli et betydelig overskudd for 2020.
Capser bestilles ihht det som er sendt rundt på mail, 200stk.
Hege orienterte om medlemstall/-nytt, 728, 28 som ikke har betalt.
65/20 Ekstraordinært årsmøte 2020 – klubbkontingent
NKKs RS har forslag om å øke NKKs grunnkontingent fra 230,- til 700,- kr. Dette kan få betydning for
hundeeiere som kun ønsker å være medlem i en klubb for å kunne delta på aktiviteter med hunden
sin.
Styret har flere ganger, og i flere år, diskuterte klubbens kontingent. Styret har de siste årene levert
et betydelig overskudd og egenkapitalen til klubben er meget god.
Styret ønsker å redusere klubbens kontingent fra og med 2021 og innkaller derfor til et
ekstraordinært årsmøte den 21.desember kl.21.00. Styret foreslår å senke kontingenten med kr.100,til kr.250,- pr år. Arnfinn setter opp svarskjema ved hjelp av forms.
66/20 Orientering dommerutvalget
Arne orienterte fra dommerutvalget, også sendt ut til alle på mail.
Det er planlagt samling i januar for dommerkandidatene.
Den årlige samlingen for alle klubbens dommere i januar avlyses pga korona.
67/20 Jaktprøvedatoer og utstillinger
Styret har et mål om en god forutsigbarhet når det gjelder jaktprøver og utstillinger, slik at alle er
informert om når klubben har tenkt å arrangere prøver og for å unngå kollisjoner med andre etc.
Lars Perry la fram et forslag som styret godkjente, med datoer for en ny tre års periode, ligger
bakerst.
68/20 Lavland 2020 og 2021
Kai og Arnfinn refererte fra årets klubbprøve.
Møte i lavlandsutvalget er foreløpig utsatt pga korona. Vi bør vurdere om vi kan ta dette over teams,
hvis lokale restriksjoner gjør det umulig å treffes fremover.

Styret vedtar å bestille 900 fasaner og 200 rapphøns og satser på å kunne sette ut fugl ved minimum
tre anledninger.
Det har også kommet inn ønsker om å kjøpe og sette ut revebåser.
Styret diskuterte dette og støtter innkjøp av revebåser til ivrige revejegere som aktivt vil forsøke å
fange rødrev. Klubben stiller seg positiv til innkjøp av revebåser hvis det finnes medlemmer som kan
etterse disse, samt innhente tillatelse av grunneier.
69/20 Gapahuk Nordhue
Styret i NVK Innlandet ønsket at HedOpp skulle støtte innkjøp og oppsett av en ny gapahuk i
treningsterrenget i Nordhue.
Styret diskuterte dette og ønsker ikke å ha flere gapahuker i treningsterrenget. Vi ønsker å bevare
Nordhue som et treningsterreng, som skal være mest mulig naturlig.
Styret ønsker i stedet å bruke kr.30.000,- for oppgradering av gjerdet i Nordhue før sesongen starter i
2021. Roar svarer NVK.
70/20 Kurs 2021
Dressurkurs, apportkurs og aversjonstesting planlegges for 2021.
Imidlertid så ser det dessverre ut som om det blir vanskelig med langtidsplanlegging pga korona.
71/20 Royal Canin – ny avtale
Styreleder har hatt kontakt med RC og de ønsker å fortsette samarbeidet.
Styret synes samarbeidet har vært godt og ber styreleder signere ny samarbeidsavtale for 2021.
72/20 Eventuelt
Arnfinn ordner med julekort og sender ut.
Inviterer styret til middag den 7.desember kl.17.30.

Aktuelle prøvedatoer
2022
Påskeuke 9-18 april.
Espedalen
Dovre
RSM
Malungen
Budor
MP1
MP2

26-27 mars
1-3 april
22-24 april
2-3 juli
30-31 aug. el. 6-7 sept.
8-9 Okt. NUML
21-23 Okt.

2023
Påskeuke 1-10 april
Espedalen
Dovre
RSM
Malungen
Budor
MP1
MP2

25-26 mars
14-16april
21-23 april
1-2 juli
29-30 aug. el. 5-6 sept.
6-7 Okt.
20-22 Okt.

2024
Påskeuke 23 mars-1 april
Espedalen
Dovre
RSM
Malungen
Budor
MP1
MP2

16-17 mars
6-7 april
19-21 april event. 26-28 april
1-2 juli
3-4 sept.
3-6 okt. event. 10-13 okt. NM-Lavland
18-19 okt. event. 25-26 okt.

